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Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
Valores das consultas médicas
praticadas pelos planos de saúde
em São José dos Campos

Petrobras R$ 100,00 *1

Bradesco R$ 60,00 *2

Sul América R$ 60,00 *1

Cassi R$ 60,00 *1

Unimed diversos (de 40,00 a 55,00) R$ 55,00 *5

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Policlin R$ 42,00 *2

Unimed São José dos Campos R$ 40,00 *2

Vale Saúde R$ 36,00 *2

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Clínica São José Master e Ouro R$ 30,16 *2

Policlin (Redefit) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias 
• *2 Prazo de retorno 30 dias
• *4 Prazo de retorno 20 dias
• *5 Contratos de Intercâmbio e Custo Operacional, 

retornos variados, informar-se na cooperativa.

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras.

Obs: Lembramos que estas definições de retorno acima 
mencionadas são de iniciativa das operadoras e não têm 

respaldo ético ou legal. Leia mais:

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

O Exame do Cremesp 2012 contou com a participação de 
2.852 formandos em Medicina na primeira edição obrigatória 
da prova, que aconteceu no dia 11 de novembro. A avaliação 
foi realizada na capital e em Botucatu, Campinas, Marília, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São 
José do Rio Preto e Taubaté, onde houve 135 inscritos e 129 
formandos compareceram.

Exame do Cremesp

O relacionamento entre operadoras de planos de saú-
de e prestadores de serviço é o terceiro item dos pontos 
prioritários a serem desenvolvidos pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) nos próximos dois anos. 
A iniciativa foi incluída na proposta inicial da agenda 
regulatória 2013/2014 da ANS, que deve ser colocada em 
consulta pública em dezembro.

Para as entidades médicas, a medida representa um 
avanço, em consequência do trabalho das entidades mé-
dicas na mobilização nacional contra os abusos praticados 
pelos planos de saúde, ocorrida de 10 a 25 de outubro. 

A diretoria da ANS espera definir a proposta da nova 
agenda no início do próximo ano.

A nova agenda terá sete eixos temáticos:

• SuSTENTABilidAdE dO SETOR

• GARANTiA dE ACESSO E quAlidAdE ASSiSTENCiAl

• RElACiONAMENTO ENTRE OPERAdORAS E PRESTAdORES

• iNCENTivO à CONCORRêNCiA

• GARANTiA dE ACESSO à iNfORMAçãO

• iNTEGRAçãO dA SAúdE SuPlEMENTAR COM O SuS 

• GOvERNANçA REGulATóRiA.

Planos
de

saúde

Prestadores 
de

serviço
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De médico para médico

A APM São José dos Campos saúda e dá  
boas-vindas à seus  novos associada!
• Aires Cunha leite - cirurgia geral
• Ana Christina de lazaro Jorge - dermatologia
• Anderson freitas da Silva - cirurgia geral/endoscopia digestiva
• denise Aparecida Botelho Macharet - infectologia
• denise da Silva dias – ginecologia e obstetrícia
• Evandro Secchi Rosa - hematologia e hemoterapia
• fernando vinicius Cesar de Marco - clínica médica
• Gabriela de Campos Barbetta Moura - pediatria
• Guilherme de Oliveira firmo - anestesiologia
• João Rafael Rocha Rodrigues Elache Coelho - clínica geral
• Karine Rhein Gavioli - ginecologia e obstetrícia
• luiz Claudio ferri da Silva - ginecologia e obstetrícia
• Marcello daguiar Silva Certo - ortopedia e traumatologia
• Nicolle lammana vilas Boas - clínica médica
• Paulo Cezar Grigolli - neurocirurgia
• Ronaldo Pereira de Mello Macedo - pediatria e nutrologia

LOCAÇÃO de salas para médicos. Ótima localização. 
Informações: (12) 9755-6796 e 8847-9243 (Jacqueline).

A APM é livre para defender
o médico e a Medicina.

Para ser livre, Precisa ser forte.

Seja Sócio da aPM.
Ligue hoje: 3922-1079.

São José dos Campos sempre teve a vocação de ser líder em áreas tecnológicas de ponta.
A vinda do CTA na década de 40 trouxe, do mundo todo, cientistas que lançaram a pedra 

fundamental do que é hoje uma dos mais avançados centros de tecnologia do mundo.
Na área médica a nossa vocação começou com a vinda de médicos doentes de 

tuberculose, que se trataram, e, curados, preferiram aqui se radicar.
A história do vicentina Aranha é essa. Nascia um dos polos de ciência médica do país.
A Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos acompanhou a evolução 

da medicina na nossa região.
O Jornal do Médico iniciou a apresentação de diversos artigos sobre áreas de 

excelência em medicina em São José dos Campos e outras cidades do vale do Paraíba.
Hoje falamos em geriatria e medicina neonatal. Parabéns ao Hospital Reger e ao 

Hospital Policlin. 
Parabéns a todos nós, médicos, que transformamos São José dos Campos num dos polos de 

medicina de ponta e bem feita.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente

APM São José dos Campos

Prata da Casa

Jornal do
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artigo

A população idosa crescente, com maior risco de 
morbidade, de perda de independência, de sofrimento 
e morte exige de quem planeja saúde várias instâncias 
de atendimento.

É na promoção à saúde que se obtém o maior 
benefício, ao se evitar doenças e incapacidades, bem 
como no trabalho ambulatorial cotidiano, preventivo 
de um sem número de doenças. Porém, quando advém 
a doença, muitas vezes são os hospitais e as uTis que 
acabam dando conta do recado e, após as internações, 
superada a fase aguda, os serviços de home-care ou os 
hospitais de retaguarda.

Contudo, notamos uma carência no mercado de um 
serviço intermediário, especializado na reabilitação de 
idosos dependentes, próprio para cuidar da transição 
entre a fase aguda e o retorno à vida cotidiana. vale 
dizer, idosos recém-saídos das uTis e de hospitais gerais 
muitas vezes não têm uma instância de atendimento 
adequada, já que no mais das vezes os serviços de 
home-care e hospitais de retaguarda estão aptos mais 
à manutenção do estado de saúde do que à promoção 
ativa de reabilitação (com raras e honrosas exceções).

É nesse contexto e com esse propósito que há 
quatro anos decidimos criar este novo equipamento 
de saúde – uma proposta inovadora, sem par em nossa 
região. Após a admissão e avaliação de toda a equipe 
interdisciplinar definimos um Plano de Atuação para 
cada paciente com uma intensidade de atividades te-
rapêuticas customizada e apresentamos aos familiares, 

com o objetivo de não somente informar o quadro 
atual e a proposta de tratamento, como de trazê-los 
para próximo da situação de seu familiar.

O mote principal do REGER sempre foi a reabilita-
ção, o tratamento em equipe interdisciplinar de idosos 
em situação de fragilidade, de risco. Atualmente nossa 
faixa etária média é de 82 anos, o tempo médio de 
internação dos pacientes em retaguarda e reabilitação 
é de 25 dias, daí excluídos os pacientes em longa per-
manência. Sempre temos pacientes moradores, com 
um perfil de dependência e uma exigência de trabalho 
interdisciplinar muito pronunciadas, o que inviabili-
zaria sua permanência em casa ou numa instituição 
comum. Ao mesmo tempo, atendemos pacientes em 
reabilitação, com objetivo e prazo da internação pré-
-estabelecidos. Com onze quartos, temos tido uma 
taxa de ocupação crescente e uma frequência em 
regime de hospital dia (de dois a sete dias por semana) 
que varia entre dois e cinco pacientes por dia.

São mais de 40 funcionários que se empenham 
para criar dias interessantes, produtivos e significati-
vos para os idosos internados. 75% com algum grau 
de demência, 88% com instabilidade postural ou com 
medo de cair, 91% com dependência para a maior parte 
das atividades básicas da vida diária, necessitando de 
cuidadores e com uma média de quatro comorbidades, 
caracterizando assim uma população muito idosa e 
com muita fragilidade.

Os pacientes vêm de hospitais gerais (funcionan-

do para esses pacientes como um hospital pós-alta 
hospitalar, em casos não adequados para home care) 
ou de casa, numa busca de equilíbrio, de reorganização 
psíquica, treino de força, enfim, um trabalho para 
muitas categorias profissionais.

Além dos atendimentos intensivos, temos espaço 
em nossa programação para o atendimento sistemáti-
co às famílias, as reuniões de equipe, as discussões de 
caso, enfim, buscamos manter um serviço integrado 
cujo resultado consistente tem sido reconhecido por 
nossa clientela e pela classe médica.

Nossos projetos para 2013 incluem a ampliação 
das áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, vitais 
para o andamento de nosso serviço, possibilitando as-
sim ampliar as vagas de atendimento para o hospital-
-dia. Além disso, ampliar nossas parcerias com escolas 
de formação profissional, objetivando disseminar o 
conceito de reabilitação geriátrica. 

Somos o primeiro serviço de reabilitação geriátri-
ca em nossa região. Outros virão, para nos estimular e 
dar conta de uma população idosa crescente e carente 
de serviços a ela destinados. Neste nosso aniversário, 
agradecemos a confiança dos colegas e esperamos 
continuar superando suas expectativas no cuidado 
com os pacientes a nós encaminhados.

 
Roberto Schoueri Jr CRM 48201

Diretor Técnico do Hospital de Retaguarda e  
Reabilitação Geriátrica REGER

Hospital                , quatro anos
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A mais completa clínica de Urologia 
do Vale em  amplas e modernas 

instalações, com servicos de 
consulta, litotripsia, ultrassom, 

urodinâmica e exames laboratoriais

Corpo Clínico:
• Jorge Cezar Perera de Castro • Marco Antonio Fioravante

• José Ronaldo Bigatão • Vicente P. C. Nogueira

Tecnologia a serviço da vida
Ressonância Magnética de Alta Definição
Tomografia Computadorizada Multislice
Radiologia Digital
Mamografia Digital*

Ultrassonografia Geral e Morfológica*

Densitometria Óssea*

www.tomovale.com.br

SJCAMPOS  —  R. Teopompo de Vasconcelos, 41 - Vl. Adyana • 12 3202 6222
JACAREÍ  —  R. João Américo da Silva, 230 - Centro • 12 3953 4233
CAÇAPAVA  —  Av. Dr. Pereira de Mattos, 50 - Centro • 12 3653 4433

*Entrega 
imediata dos 
exames, com 

laudo
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Siga-nos 
no

@Apm_SJc

ACeSSe nOSSO bLOg!
http://apmsjc.com.br/blog/

O blog da APM São José dos campos já é consi-
derado uma das maiores fontes de informação sobre 
o movimento médico e outros assuntos de Medicina, 
com publicações imediatas dos principais assuntos 
de interesse da classe médica no Brasil

A Maternidade Policlin teve o trabalho cientí-
fico “Experiência de sucesso na redução de infecção 
Primária de Corrente Sanguínea em uTi neonatal 
de uma maternidade privada de pequeno porte 
em São José dos Campos, SP” selecionado para 
exposição no Xiii Congresso Brasileiro de Controle 
de infecção e Epidemiologia Hospitalar, realizado 
em novembro em Santos – SP.

A equipe multidisciplinar foi envolvida em um 
projeto de redução de iPCS que 
contou com apoio da diretoria 
administrativa e médica do hos-
pital, com o objetivo de reduzir 
a densidade de incidência de 
iPCSl, já que as iPCS representa 
a principal iRAS desta população.

Em 2011 foram realizadas as 
seguintes ações:

Ampliação da carga horária 
da enfermeira do SCiRAS;

Restrição de entrada de pes-
soas na uTi Neonatal; 

Reuniões semanais do SCi-
RAS com coordenação médica 
e de enfermagem da uTi, dire-
torias Médica, Enfermagem e 
Administrativa para discussão 

Policlin apresenta trabalho em congresso
e monitoramento do Programa de Controle de 
iRAS (PCiRAS); 

visitas do SCiRAS com a equipe de intensivis-
tas neonatais, enfermagem e fisioterapia;

Adequação da estrutura da unidade para higie-
nização das mãos; participação no Projeto Estadual 
do CvE SP denominado “Mãos limpas, mãos mais 
seguras”; implementação de treinamentos e audi-
torias de processo de Higienização das Mãos; im-

plantação, divulgação e discussão de indicador de 
consumo de produtos para higienização das mãos;

implantação de protocolos clínicos de preven-
ção, diagnóstico e tratamento de iRAS, envolvendo 
ativamente todos os líderes da unidade;

implementação de diagnóstico microbioló-
gico, com aquisição de sistema automatizado de 
cultura e antibiograma;

levantamento dos tipos de acesso vasculares 
centrais utilizados e monitora-
mento de tempo de uso de cada 
dispositivo invasivo, com ênfase 
na limitação de tempo de uso de 
cateter umbilical e restrição de 
indicação de flebotomias; 

Padronização de boas prá-
ticas de cuidados com cateter 
vascular central.

Com a implantação dessas 
medidas a incidência de iPCS 
com confirmação microbiológica 
passou de 10 (dez) casos em 2011 
para apenas 1 (um) caso notifica-
do até julho de 2012. Observou-se 
paralelamente uma redução no 
índice de flebotomias e aumento 
de inserção de PiCC na unidade.

A equipe multidisciplinar da Maternidade Policlin

R. Prudente Meirelles de Moraes, 646 Vl. Adyanna
São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3942-2009

www.hospitalreger.com.br

Reabilitação e pós-alta hospitalar para idosos
com défi cits físicos e cognitivos.

Internação e hospital-dia.
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